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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων για Λειτουργική τοποθέτηση 2021-2022 

εκπαιδευτικών: α) Όσων κατείχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του 

ν.4823/2021 καταργήθηκε (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4547/2018), β) Λειτουργικά 

υπεράριθμων, γ) ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, δ) Μεταταγμένων, ε) 

Νεοδιόριστων 

 

Σας επισυνάπτουμε: 

 Πίνακα με ενδεικτικά Λειτουργικά Κενά κατά ειδικότητα των σχολικών μονάδων 

αρμοδιότητάς μας  

 Σύνδεσμο ηλεκτρονικής Αίτησης - Δήλωσης προτίμησης σχολείων 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί , όπως  υποβάλουν δήλωση σχολείων 

για Λειτουργική τοποθέτηση 2021-2022, σύμφωνα  με τις προτιμήσεις τους και  σύμφωνα και με τις 

οδηγίες που ακολουθούν. 
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1. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. Αχαΐας                       

(υπόψη κ.κ. Διευθυντών/ντριών) 

2. Εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (με ευθύνη των κ.κ. 

Διευθυντών/ντριών) 
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Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 20-08-2021 έως 

και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 10:00 το αργότερο.  

 

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης έχουν οι παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών: 

 Όσοι κατείχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του ν.4823/2021 

καταργήθηκε (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4547/2018) 

 Οι οργανικά ανήκοντες οι οποίοι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι στα σχολεία τους.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Λειτουργικά υπεράριθμος θα θεωρείται ο εκπαιδευτικός που 

ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες στη σχολική του μονάδα (με α’ και β’ 

αναθέσεις σε α’ και β’ ειδικότητα), κατ’ αναλογία των οργανικών υπεραριθμιών. 

 Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί, προκειμένου να 

τοποθετηθούν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ για το διδακτικό έτος 2021-2022. 

 Οι Μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να τοποθετηθούν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ για το 

διδακτικό έτος 2021-2022. 

 Οι Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να τοποθετηθούν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ για το 

διδακτικό έτος 2021-2022. 

 

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αχαΐας  

http://www.dide.ach.sch.gr/ και επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ   e-Αιτήσεις   «Δήλωση 

σχολείων εκπαιδευτικών: α)  που κατείχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του ν.4823/2021 

καταργήθηκε (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4547/2018), β) Λειτουργικά υπεράριθμων, γ) 

ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, δ) Μεταταγμένων, ε) Νεοδιόριστων» (ή εναλλακτικά από 

την ηλεκτρ. διεύθυνση http://it.dide.ach.sch.gr/prosorines/login.php ).  

(Προσοχή, για όλους τους εκπαιδευτικούς εκτός των Νεοδιόριστων: ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> 

Αριθμός μητρώου εκπ/κού, ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κού. Για τους Νεοδιόριστους, καθώς δεν έχουν 

Α.Μ. προς το παρόν, η είσοδός τους στο ηλεκτρονικό σύστημα για να υποβάλλουν αίτηση γίνεται με: 

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ -> ΑΦΜ εκπ/κου, ΚΩΔΙΚΟΣ -> ΑΦΜ εκπ/κου) 

http://www.dide.ach.sch.gr/
http://it.dide.ach.sch.gr/prosorines/login.php


Εν συνεχεία η αίτηση θα αποστέλλεται υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική αλληλογραφία 

(Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@dide.ach.sch.gr). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν 

δεν είναι δυνατή η χρήση e-mail, η κατάθεση της υπογεγραμμένης αίτησης μπορεί να γίνει 

αυτοπροσώπως (είτε με εξουσιοδότηση), εντός της προθεσμίας των αιτήσεων, στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αχαΐας (Γιαννιτσών 5 - ισόγειο).  

 

Υπενθυμίζουμε: 

 Η υποβολή αίτησης είναι προαιρετική για τους οργανικά ανήκοντες λειτουργικά 

υπεράριθμους (δηλ. μόνο αν το επιθυμεί ο εκπαιδευτικός που πλεονάζει).  

 Οι αιτήσεις θα κριθούν βάσει μορίων μετάθεσης 2020-2021. 

 Για τους νεοδιόριστους οι αιτήσεις θα κριθούν βάσει των προβλεπόμενων  

κοινωνικών κριτηρίων. 

 Λειτουργικά υπεράριθμος θα θεωρείται ο εκπαιδευτικός που ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ 

τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες στη σχολική του μονάδα (με α’ και β’ αναθέσεις σε α’ 

και β’ ειδικότητα), κατ’ αναλογία των οργανικών υπεραριθμιών. 

 Η τοποθέτηση/διάθεση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 

του Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97. 

 

 

 

Επιπλέον, επισημαίνουμε: 

 Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αλλά και την αποφυγή της 

ταλαιπωρίας των ίδιων των εκπαιδευτικών (αποφυγή πολλαπλών διαθέσεων και 

κατακερματισμός των κενών), παρακαλούμε όπως δηλώνονται σχολεία 

προτίμησης, στα οποία οι κενές ώρες συμπίπτουν με τις ώρες που απαιτούνται 

για συμπλήρωση ωραρίου των αιτούντων εκπαιδευτικών, όπου αυτό είναι 

δυνατόν. 
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  Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή της διαδικασίας των λειτουργικών 

υπεραριθμιών, το σχολείο όπου τοποθετείται ο εκπαιδευτικός, δεν οδηγεί σε 

διδακτικό ωράριο 12 τουλάχιστον ωρών, το ΠΥΣΔΕ θα τον διαθέτει αυτοδίκαια κατά 

σειρά προτεραιότητας: Σε σχολείο συστεγαζόμενο ή του ίδιου συγκροτήματος, και 

στη συνέχεια σε σχολείο ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων. 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, επισημαίνονται τα παρακάτω: 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 80 προτιμήσεις κατά σειρά 

προτεραιότητας που επιθυμούν.  

 Προτείνεται να δηλώνονται σχολικές μονάδες και εκτός του αναρτημένου πίνακα 

λειτουργικών κενών, δηλαδή να θεωρούνται όλα τα σχολεία ότι εν δυνάμει έχουν 

λειτουργικό κενό και να δηλώνονται με την επιθυμητή σειρά προτίμησης (το ΠΥΣΔΕ δίνει 

δυνατότητα για 80 επιλογές σχολικών μονάδων).  

 Επισημαίνεται ότι τα συνημμένα λειτουργικά κενά είναι ενδεικτικά, καθώς είναι 

εξαιρετικά πιθανό να προκύψουν μεταβολές στα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων 

μέχρι τη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου για τις τοποθετήσεις.  

 Όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης 

θέσης / μετάθεσης 2020-2021 δεν χρειάζεται να επανυποβάλλουν δικαιολογητικά 

εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης. Οι Λειτουργικά υπεράριθμοι (και μόνον) που ΔΕΝ 

είχαν υποβάλλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης θέσης / μετάθεσης 2020-

2021, πρέπει να υποβάλλουν πρόσφατα δικαιολογητικά (τελευταίου τριμήνου), αν 

επιθυμούν να μοριοδοτηθούν σχετικά. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία όλων, η οποία κρίνεται απαραίτητη. 

 

    
   

   

   

 
 
 
 
Συνημμένα:  

 Πίνακας ενδεικτικών λειτουργικών κενών  2021-2022  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ 



 
Εσωτερική διανομή:   

 Τμήμα Α’ Διοικητικού (με την υποχρέωση της ηλεκτρονικής αποστολής της παρούσας) 
 Τμήμα Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών 
 Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

 
 


